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جنگ سوخته

«وطنامروز» گزارش میدهد؛ چرا تالشهای جریان اصالحات برای برجستهسازی خطر جنگ و ترساندن مردم اعتباری در جامعه و سطوح تصمیمگیری نظام ندارد؟

وزیر ارشاد دولت دهم در گفتوگو با «وطنامروز»:

افرادی در دولت به شایعه جنگ
دامن میزنند

توگو گروه سیاسی :سیدمحمد مرندی،
گف 
کارش�ناس مس�ائل سیاس�ی و
عضو هیات علمی دانش�گاه ته�ران در گفتوگو با
«وطنام�روز» ،مذاکره با آمریکا در ش�رایط فعلی را
احمقانهترین کار میداند و البته معتقد است احتمال
جنگ نیز نزدیک به صفر است .از سوی دیگر او تاکید
میکند چنانچه اروپاییها ش�روط ایران را نپذیرند،
این مسیر به خروج از برجام منتهی خواهد شد.

***

نظر شما درباره رویکرد تقابلی جدید دولت برای
کاهش بخشی از تعهدات خود در برجام چیست؟

ای��ران بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج ش��د،

یک سال صبر کرد و باالخره صبر بیش از این دیگر
به مصلحت نبوده و نیس��ت ،البته رویکرد ایران در
این مدت فوایدی هم داش��ته از جمله اینکه هم در
جامعه بینالمللی و هم در داخل ایران افرادی بوده
و هستند که اگر ما بالفاصله پس از آمریکا از برجام
خارج میشدیم میگفتند ایران باید صبر بیشتری به
خرج میداد .ایران در این فاصله یکساله جلوی همه
بهانهها را گرفت و در نهایت راهی غیر از تصمیمی
که ایران هفته گذشته گرفت ،وجود نداشت .به نظرم
ایران حتما باید  2اقدام (کاهش تعهدات هستهای
و ضرباالجل به اروپ��ا) را اجرایی میکرد .موضوع
فرصت  2ماهه ب��ه اروپا نیز به نظر بنده تصمیمی

با اقدام بموقع دادسرای فرهنگ و رسانه

صدای آمریکا
توقیف شد

توگو با «وطن امروز»:
دکتر سیدمحمد مرندی در گف 

مذاکره در شرایط فعلی احمقانهترین کار است
معقول بود که طرف اروپایی بداند در این فاصله باید
تحرک بیشتری داشته باشد.

به نظر میرسد اقدام هستهای اخیر ایران به خاطر
نشان دادن هزینههای اقدامات آمریکا و اروپا علیه
ایران بود .به نظر شما این راهبرد تا چه میزان موفق
خواهد بود؟

باید دید .اروپاییها االن نگران هس��تند که ما
از برجام خارج ش��ویم و ما نیز بای��د آنها را به این

باور برس��انیم که تصمیم ما بسیار جدی است .به
ای��ن صورت که آنها متوجه ش��وند اگر ما کاری را
گفتهایم انج��ام میدهیم ،قطعا انجام خواهیم داد.
من مطمئن��م چنانچه اروپاییها ش��روط ایران را
نپذیرند ،این مسیر به خروج از برجام منتهی خواهد
ش��د .از طرف دیگر معتقدم ما باید خارج از برجام
به دشمنان خود بویژه س��عودیها و اماراتیها که
جنگ اقتصادی علیه ما راه انداختند و بنس��لمان

درباره رویکرد افزایش هزینه اقدامات ضدایرانی آمریکا و اروپا

بازگشت به اورانیوم
یعنی چه؟

نیز گفته بود که باید جنگ را به داخل خاک ایران
بکشانیم و پس از آن حمالت تروریستی در کشور
ما رخ داد ،فشار جدی بیاوریم .مثال میتوانیم ایست
و بازرسیها در ورودی و خروجی خلیجفارس و در
دریای عمان برای کش��تیها و نفتکشهایی که از
بنادر س��عودی و امارات رفت و آمد دارند را شروع
کنیم و به واس��طه این اقدام ،س��رعت تجارت این
کشورها را کاهش دهیم.
دولتمردان آمریکایی در هفتههای اخیر به جنگ
روانی علیه ایران با موضوع حمله نظامی روی آوردند
و اخیرا جان بولتون نیز موضوع اعزام ناو هواپیمابر
به خلیجفارس را مطرح کرده بود .فکر میکنید این
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اقدام�ات و ادبیات آمریکاییها چق�در در تصمیم
هستهای اخیر ایران موثر بود؟

حضور ایران شمال تا جنوب خلیجفارس را شامل
میشود .بسیاری از تاسیسات نفتی و گازی جهان
نی��ز در همین منطقه کوچک ق��رار دارد .چنانچه
جنگی در بگیرد ،تنگه هرمز که حاشیه است ،تمام
نفتکشها و تاسیسات نفتی و گازی منهدم میشوند
و تا سالها نمیشود این تاسیسات را احیا کرد .این
موضوع باعث بحران اقتصادی عظیمی در س��طح
جهان و هرج و مرج در کش��ورهای حاشیه جنوبی
خلیجفارس خواهد شد.
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